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PROBlfflENROND
WONINGVERBETERING

Huren vanf320-inde 
Gillis van Ledenberchstraat?

De firm a Paardekoper boekbinders b.v., welke eigenaar is van de percelen Gillis van 
L edenberchstraat 22-54 heeft een "verbeteringsp lan" voor hun woningen bedacht. Zij 
bieden de bewoners aan de san ita ire  voorzieningen, zoals keuken en badcel, te verbe-
teren , maar_ vragen hiervoor dan wel f 200,-  huurverhoging. Ze denken hiermee twee
vliegen in een klap te slaan: asociale huurverhogingen, welke met de jaarlijk se  huur- 
verhogingen tot astronom ische bedragen zullen stijgen en tevens het optrekken van de- 
ze goede woningen boven de huurgrens van f 300,-, waardoor de Gemeentelijke dienst 
Herhuisvesting niets m eer over deze woningen te vertellen heeft.
Het Wijkcentrum heeft de bewoners per stencil ge؛'nformeerd, dat zij NIET VERPLICHT 
Z  N dit asociale aanbod te aanvaarden. De overheid kent voor het aanbrengen van deze[؛
san ita ire  verbeteringen een s^ s id ie re g e lin g , waardoor de huren met slechts een gering 
bedrag per maand behoeven te  stijgen.

Een ander belangrijk punt is , dat de grootte 
van de huurverhoging volledig in de m ist 
blijft hangen. Van woningen welke op dit m o- 
ment met subsidie verbeterd worden, is de 
huur nog niet bekend. In enkele incidentele 
gevallen worden al huurverhogingen van zes 
tientjes of m eer genoemd, dat betekent een 
verdubbeling van het huurbedrag.
W aar ligt de fout? Enerzijds door de mazen 
in de rR e lin g , anderzijds door de belas- 
tingen. Het blijkt nam elijk,"dat ÜiT'hmseığe-^ 
naar m eer dan de helft van de subsidie die 
hij ontvangt, w eer aan belastingen moet te ru g - 
betalen. W anneer hij nu de huurverhoging 
moet berekenen, doet hij dat dus op basis 
van niet f 3000 m aar van f 7000.

Hoge huren voorkomen
M aar daardoor draait de huurder op voor de 
belastingen van de eigenaar. DAT ZULLEN 
WE MDETEN ZIEN TE VODRKOMEN1 We 
zullen e r  voor moeten zorgen dat deze zaak 
goed geregeld gaat worden. We zijn natuur— 
lijk blij dat de verbetering van partiku liere 
woningen eindelijk een beetje op gang komt 
in onze wijk. M aar tot verdubbeling van huur 
mag dat natuurlijk •n؛et leiden. Laat staan 
tot een absurde huurverhoging die de firm a 
Paardekoper aan zijn huurders wil opdringen. 
Vandaar deze oproep: STEM NIET z© MAAR 
TOE IN ELK VDDRSTEL TOT WDNINGVER- 
BETERING! Wilt u advies? u kunt elke d ins- 
dagavond van 7 tot 8 uur te re ،h t op het wijk- 
centrum, van H allstraat 81.

Subsidie voor huiseigenaren
De financiele steun aan huiseigenaren is g e - 
regeld via de Beschikking Geldelijke Steun 
Rehabilitatie (de BGRS-regeling). Aan de- 
ze regeling zijn nog verschillende vormen 
van financiele steun toegevoegd, onder an- 
dere ten behoeve van woningen die nog een 
beperkte tijd (10 tot 20 jaar) in stand ge- 
houden moeten worden.

'Hieroncièr valt 0آ آ ج ب  z^eM am d e  f ا0.~و00,ي  
regeling: een eigenaar mag NA ©VEREEN- 
STEMMING MET DE HUURDER en na goed- 
keuring door de gem eente, een woning op- 
knappen en verbeteren  voor f 10.000. Hij 
ontvangt ■dan f 5600 subsidie van het Rijk 
en f 1400 subsidie van de Gemeente. Bij 
elkaar dus f 70س . Voor rekening van de 
eigenaar blijft dus slechts f 3000 die via 
een extra huurverhoging doorberekend mag 
worden. Volgens de normen van de Huur- 
advieskom m issie zou dit een huurverhoging 
van f 25 per maand betekenen.

Geen garantie
M aar zelfs deze financiële steun blijkt vaak 
geen garantie dat huren na verbetering van 
de woning laag blijven. Hoe komt dat? 
A lle reers، komt e r  van een vrij overleg 
tussen eigenaar /m akelaar en huurder vaak 
weinig terecht. De Dienst Bouw en Woning- 
toezicht trach t daarbij een bemiddelende rol 
te  spelen, m aar heeft helaas weinig bevoegd- 
heden.

Vrachtwagens uit de buurt

V. Hogendorpstraat (tussen V. B ossestraat
en V. Slingelandststraat).
Het is een e e rs te  stapje om het aanzien 
van de stra ten  en de leefbaarheid van de 
buurt wat te verbeteren.

AAN ALLE CHAUEFEURS v r a g e n  w e  
©M HIERAAN MEE TE WERKEN!

werkgroep wijkverbetering.

Binnenkort wordt e r  een ’ besluit van kracht 
w aarin het verbode n wordt om overal in 
onze buurt vrachtwagens te parkeren. De 
volgende straten  zijn door de Gemeente aan- 
gewezen, w aar vrachtwagens wël mogen staan: 
V isseringstraat 
Buyskade
V. Slingelandtstraat 
Vredehofweg
Donker C urtiusstraa t (oostzijde)

Buurthuis de Witte Brug staat centraal 
in de boekenactie die ٧^٨  3 - 1 4  febr. in 
de wijk wordt gehouden. Het proaram- 
ma ^ ٧١٨؛  u ©p de achterpagina. Let ©©k 
op de grote kleur- en tekenwedstrijd!

Woensdag 12 febr.: tussen 7 en 10 uur 
is e r  een avond voor de TIENERS.
Dinsdag 4 en 11 febr.: tussen 7 en 9 uur 
kunnen buurtbewoners die overdag werken 
een kijkje komen nemen.
Zaterdag 8 februari: tussen 10 en 6 uur 
DE GR©TE FEESTDAG1 ©ok dan is de ten - 
toonstelling te bezichtigen, m aar verder komt 
e r  een fantastische m usical van de vanB osse- 
school en.... een bekende persoonlijkheid. Wie 
dat p recies zal zijn, blijft nog even een v e r-  
rassing.
De tentoonstelling is verder elke dag van 
maandag t/m  vrijdag tussen 10 en 12 uur en 
tussen 2 en 4 uur te zien. Vooral de scho-

ötfftïöole
boeken worden voorgelezen, m aar de kinderen 
kunnen ook zelf iets voordragen.
©m de direkteur van de ©penbare Bibliotheek 
te  laten zien dat de wijk het meent m et haar 
bibliotheek, houden we in die veertien dagen 
ook een handtekeningen-aktie. u kunt uw hand- 
tekening zetten op d e ' tentoonstelling en in 
sigarenwinkels. En ٧  zult het begrijpen: we 
hebben Uw handtekening hard nodig. Na de 
aktie zullen we de handtekeningen bij de d؛ - 
rek teu r persoonlijk op zijn bureau leggen. 
Voor verdere inform atie kunt u de Witte 
Brug bellen of op de affiches, kijken die in 
de buurt verspreid  zijn. We hopen ٧ allen 
op de tentoonstelling te  zien, de koffie is 
in ieder geval bruin

3 t/m 1 4 februari

Bibliotheek- 
actie in 
De Witte Brug
ln de vorige wijkkrant heeft u kunnen lezen 
dat we eindelijk een bibliotheek krijgen in 
onze wijk. Na bijna v ier ja a r  lang aktie heeft 
de direkteur van de ©penbare Bibliotheek e،n- 
delijk eens toezeggingen gedaan.
Zoals u weet komt e r  op het te rre in  van de 
voorm alige kinine-fabriek aan de Wittenkade 
een komplex bejaardenwoningen en een dien- 
stencentrum  te staan. De bibliotheek zal deel 
gaan uitmaken van dit dienstencentrum . M aar 
het zal nog wel tot 1976 duren voordat dit 
centrum  k laar is en de bibliotheek kan w or- 
den ingericht.
Tot die tijd  zal e r  een tijdelijke voorziening 
in de buurt moeten komen. De direkteur van 
de Openbare Bibliotheek heeft ook die tijdelijke 
voorziening toegezegd. M aar... we moeten zelf 
voor de ruim te zorgen!• De onderwijsgroep 
zal nu na gaan of e r  in de buurt twee lege 
schoollokalen of ie ts  dergelijks te  vinden zijn; 
zodat daar vanaf 1 juni van dit ja a r  een t i j -  
delijke bibliotheek kan worden ingericht.
©m te voorkomen dat het bij toezeggingen 
blijft en om eens de aandacht op "h e t boek" 
te  richten, wordt e r  van 3 t/m  14 februari 
een boeken-aktie georganiseerd. Alle scho- 
len in de wijk doen e r  aan mee. Het centrum 
van a k ti^ te it zal zijn: buurthuis DE WITTE 
BRUG in de W ittenstraat 27. D aar zal een 
doorlopende tentoonstelling worden ingeri cht, 
die ie ts weg heeft van een bibliotheek. E r 
zal niet alleen inform atie te  vinden zijn over 
boeken, m aar ook zullen allerle i werkgroepen 
in de buurt laten zien wat ze doen. D aar- 
n a a s t  worden e r  nog tal van “afctivit e i te n g e -  
organiseerd  voor kinderen, tieners, bejaarden 
en andere buurtbewoners.

Het programma
Maandag 3 en dinsdag 4 febr.: tussen 2 en 
4 uur 's  middags zullen e r  speciaal voor 
BEJ AARه EN aktiviteiten worden georga- 
n iseerd.
Woensdag 5 en 12 febr.: tussen 2 en 4 uur. 
's  middags komen m et name de KINDEREN 
aan bod. We zullen dan o.m. de stad van 
B arba Papa gaan bouwen]!! en die stad  zal 
uiteindelijk op de tentoonstelling zijn plaatsje 
krijgen. ٠٢ 12 febr. vindt om v ier uur de 
prijsuitreik ing plaats van de k leur- en teken- 
wedstrijd.
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Werkgroep van Houweningen toont aan:

0NDRAGEUJKE TOESTANDEN■٠ GEMEENTE-WONINGEN
bewoners van het blok. Een 88-jarige be- 
woonster:
"A lle  ram en en deuren tochten als de hel. 
De buitendeur van de keuken is h e le m a a l  
niet open te  krijgen, in nood kan ik die deur 
dus niet gebruiken. Keukenmuur en plafonds 
van keuken en woonkamer zijn flink aan het 
afbladderen. De afvoerpijp van de gootsteen 
is gescheurd boven de aanrecht en e r  komt 
veel water uit. Het portaal staat steeds onder 
w ater als het regent. E r ؛ف  niet tegen te 
dweilen!!! Deze klachten zijn al herhaaldelijk 
aan de gem eentelijke woningdienst opge- 
geven!!!"
Vooral deze laatste klacht komt erg  veel voor: 
de gem eentelijke dienst schijnt de problemen 
van de bewoners nauwelijks serieus te nemen.

Toezegging
Vorige maand konden we in de WIJKKRANT 
reeds melden, dat Wethouder K u y p e r s  heeft 
toegezegd dat het g ë m e e n te b lo k  in 1976 g e -  
renoveerd zal worden. M aar veel klachten 
van de bewoners zijn zo urgent, dat ze on 
middellijk verholpen dienen te worden. Van- 
daar dat de werkgroep van Houweningen sa -  
men met de bewoners vorige maand het 
klachtenboek heeft overhandigd aan de ge- 
m eente en geeist heeft, dat e r  onmiddellijk 
m aatregelen zouden worden genomen.
Hoe dat gesprek tussen gemeente en buurt- 
groep verlopen is, kunt u  uitvoerig lezen op 
een van de binnenpagina's.

In de loop van vorige maand is een dik zw art- 
boek uitgekomen, waarin alle klachten staan 
verm eld van de bewoners van het gem eente-
blok van Houweningenstraat/van R eigersber- 
genstraat. De klachtenlijst is samengesteld 
door de werkgroep van Houweningen.
Dat het slecht gesteld was met het onderhoud 
van deze woningen, was algemeen bekend. 
M aar het zwartboek tóont aan, dat in veel 
gevallen de toestand werkelijk ondraaglijk 
geworden is . vooral voor de vele oudere

■
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kleuters zei؛ de schuttingen op te s،'h؛lderen
en met een optocht een boom naar het t e r -  
re in  te  brengen om daar te  planten.
En afgelopen herfst werd ٧٥٥٢ de bouw groot- 
scheeps m ateriaal aangesleept, daarna duur- 
de het nog m anden .
M aar nu is het t؛؛ch zo ver!
Twee dagen voor K erstm is konden we de 
zaak gaan openen. Feestelijk!

Speelterrein 2e Nassaustraat
Op 23 decem ber was het eindelijk zo ver 
Het speelterre in  werd geopen& Het was een 
groot feest voor de kinderen. ~ 
dergenoegen" droeg haar steentje bij m e tm u- 
zie^.
Ook de ballonnen, die opgelaten werden met 
de namen van de kinderen, gaven een feeste - 
lijk tintje aa n het geheel. Op het ogenblik 
is e r  een kaartje birinen gekomen.
De moeders die het te rre in tje  openen en 
sluiten hebben nogal moeilijkheden imet de 
g ro tere  kinderen. Als het te rre in tje  atge- 
sloten wordt, willen ze graag achter blijven. 
Dat is voor de m oeders erg  vervelend als 
ze een half uur voor politie^agent moeten 
spelen. Ook wordt e r  veel rommel gemaakt 
e n over de glijbaan gelopen. Dit ziin nare 
dingen en het is zonde van al het werk dat 
v errich t is.

٨٧̂ opening ءوء  het speelterrein-werd  
opgeluisterd door de drumband kinderge

noegen.

Amsterdam doet de bewoners van dit 
plein een speelterrein kado.

Na drfejaar aktie:

SPEELTERREIN 
2eNASSAUSTRAATIS KLAAR
Drfe ja a r  geleden vonden Wil Paulus van 
de W itte Brug met enkele stag ia ires en buurt- 
bewoners tussen de W ittenstraat en de ^ a s -  
saukade een nog onontdekt te rre in tje  w aar- 
van de bodem bedekt was met puin en waar 
ra tten  leefden.
Samen met leerlingen van de IVKO-School 
werd een expeditie naar de ,,binnenlanden" 
van de Wittenbuurt op touw gezet. Daar werd 
besloten om e r  een speelterre in tje  van te  m a- 
ken.
De moeders zagen zichzelf e r  al het vol- 
gend jaar op bankjes in de zon zittenl 
M aar dat ging helaas niet door, want niet 
alle omwonenden hadden plezier in k inder- 
spel en men was nog m inder bereid zijn 
schutting ervoor op te  knappen.
Hét kostte ons een ja a r  praten voor men 
het erm ee eens was.
Toen pas kon het plan bij de Gemeente in - 
gediend worden.
Toen we na een ja a r  nog niets gehoord had- 
den, werd Wethouder Lam m ers uitgenodigd 
voor een werkbezoek. Ook hij vond een speel- 
te rre in  m eer geschikt dan een vuilnisbelt. 
We kregen dus hoop dat we die zom er in de 
zon zouden kunnen zitten. Maar zo vlug werkt 
de Cemeent e  niet.
Om het toch weer onder de aandacht te  b ren- 
gen zijn we van de zom er begonnen m et de

WIJKVOORZIENING 
BEJAARDEN
Inform atie, advies en hulp op alle gebied 
voor bejaarden: elke maandag, dinsdag, don- 
derdag en vrijdag van half tien tot elf uur 
in de Van B oetzelaerstraat 49. :el: 84 43 52. 
Vrijdag kunt ٧ op dezelfde tijd ook terecht 
in gebouw de Reiger. Van R eigersbergen- 
s traa t 65. tel: 84 56 76.

BUSGARAGEIN DE B U U R T ?
Uit een verslag van het, wijkcentrum ’,De gou- 
den Reael" hebben we %'ernomen, dat het 
Gem eentevervoerbedrijf e r  over denkt op de 
plaats van de W estergasfabriek een busgarage. 
te  bouwen.
Het is wel ontstellend te  vernemen,, dat alle 
Gemeentediensten met vereende krachten p ro - 
beren onze buurt nog verder onleefbaar te 
maken. Men zou mogen Verwachten, dat als 
de Gemeenteraad besluit de 19e eeuwse wij- 
ken waaronder ook de Staatsliedenbuurt, beter 
bewoonbaar te maken, de gem eentelijke dien- 
sten en bedrijven zich h iernaar zouden richten. 
Dat had u  gedacht!
E e rs t een aanslag op het W esterpark. En nu 
weer een busgarage.
En dan net op die plek die ju ist voor u itb re i- 
d؛ng van het W esterpark geschikt zou kunnen 
z^n.
Wat is de volgende stap?
We zullen moeten blijven vechten voor een 
leefbare buurt.

OUDEREN ONDER ONS:
Wij - kinderen van de Hugo de Grootbuurt - 
zijn jong en kennen de buurt dus alleen zo- 
als hij e r  nu uitziet.
Dit ja a r  bestaat Am sterdam  700 ja a r  en 
we willen dat zeker ook in de Hugo de G root- 
buurt vieren. Een van de scholen in de buurt 
begint samen met twee buurthuizen een p ro - 
jekt waarin ze aandacht willen besteden aan 
de Hugo de Grootbuurt.
Geschiedenis is voor de schoolkinderen wat 
hun ouders, opa's en om a's allem aal beleefd 
hebben in de buurt. Alle soorten van infor- 
m atie, zoals fo to 's , ansichtkaarten, ouder- 
wetse kleren en boeken, anekdotes, zijn van 
harte welkom.
We hopen dat ٧ nog veel dingen van v roe- 
ger hebt en/of weet. u  kunt die dingen b ren - 
gen en/of vertellen aan:
Sonja van de Berg

س- * ت- ا

Van R eigersbergenstraat 65 
tel: 84 56 76.

Amsterdam ? ٠٠ ؛٠٠٢
BUURT KRIJGT NIEUWE 
SPEELVOORZIENINGEN

Afgelopen maand werd bekend dat ook de 
Staatsliedenbuurt zal profiteren van het 700- 
ja rig  bestaan van de stad Amsterdam. In het 
kader van deze verjaardag krijgt de buurt 
nam elijk drie geschenken aangeboden. 
A lle ree rs t komt e r  op de hoek van de van 
Beuningenstraat en de van B oetzelaerstraat 
een speelterrein . V erder zal het van Beu- 
ningenplein worden opgesierd door m eer 
groenvoorzieningen en zal e r  een speelplaats 
e^ een pierebadje worden aangelegd. En ten 
slo tte zal de gem eente de kosten dragen van 
de inventaris van het toekomstige voorzienin- 
gencentrum aan de de Wittenkade.
E r staan nog m ee؛  wensen op het verlang- 
lijs tje  dat vorig ja a r  aan de gemeente is ge- 
boden. Een paar voorbeelderi: P rinsessekerk : 
buurtcentrum ; een pierebad in het Fred. Hen- 
drikplantsoeh; beschildering van de muur van 
het in d u strie -te rre in  West en een voorziening 
voor de oudere jeugd in de buurt.
O ver deze wensen wordt nog gepraat, en het 
s te hopen dat e؛ r  een paar van zullen w or- 
den uitgevoerd.
We zouden dat uitstekend vinden. Ten slotte 
dragen dit doort projekten bij aan een gro tere  
leefbaarheid van onze wijken.
M aar we vinden het wel een beetje onzin, 
om deze projekten aan te  bieden als een kado 
van onze lieve Oom Amsterdam. Ten slotte 
gaat het om zaken w aar we gewoon recht op 
hebben, zaken die niet mogen afhangen van 
de welgezindheid van een (700-)jarige.

KRUISVERENIGINGEN
De gezam elijke kruisverenigingen zijn g e- 
vestigd in de kosterij van de P rinsessekerk , 
Schaepm anstraat 2, tel: 84 42 16. Het sp reek- 
uur is elke middag van één tot twee.

t,SOCIAAL RAADSYRGUW
Elke maandag en donderdag van negen tot 
twaalf uur kunt u  te rech t op het spreekuur 
van de raadsvrouw in de - Van H allstraat 
81, ? e  heeft een eigen telefoonnummer: 84023Cl _

RECHTSWINKEL
De dichtstbijzijnde rechtswinkel voor onze 
wijk is gevestigd in de Jordaan, R ozenstraat 
num m er K؛. u  kunt- daar -tedere  rlirrsdag en 
donderdag terecht tussen vier en acht uur. 
T el.: 25 59 56.

UITSLAG OPINIEPEILING VERKEERSPLAN HUGO DE GROOTBUURT
vinden, m aar de werkgroep beschouwt het als 
een plan op langere term ijn. Met name de 
inrichting van verkeersv rije  stra ten  zal wel 
wat langer op zich laten wachten. Wel op 
korte term ijn is wellicht mogelijk de p laat- 
sing van verkeersborden voor de invoering van
eenrichtingsverkeer.
De geplande verkeersv rije  straten  nemen we 
voorlopig op in het circulatieplan (éénrich - 
tingsverkeer) te r  voorkoming van slu iprou- 
tes. Hierbij wordt ٧ het plan, waarvan wij 
denken, dat het snel rea lisee rb aa r is , ge- 
toond. Bij de desbetreffende gem eentelijke 
instanties zal onzerzijds daarop worden aan- 
gedrongen. Wij dringen e r  bij u op aan, om 
alsnog van de mogelijkheid tot reageren ge- 
bruik te  maken. Voor nadere inform atie kunt 
u bellen: E. Joachim , telefoon 84 330 و 
of F. Mulder, telefoon 82 68 68.

werkgroep verkeer.

V erkeersvrije  stra ten  worden gewenst door 
allen, die reageerden. 100% is van mening, 
dat de buurt goed bereikbaar blijft.
90% tenslotte vindt, dat e r  te  wein؛g p a r-  
keerplaatsen zijn; plm. 10% virid؛ dat e r  vol- 
doende parkeerplaatsen zijn en reageer- 
de met de opmerking dat e r  teveel zijn. 
Enkele andere opmerkingen: iemand vindt 
dat e r  een fietspad door het Frederik  Hen- 
drikplantsoen moet komen, (een breed f ie ts -  
pad op twee paden); een ander vindt dat het 
uitzicht bij het oversteken niet belem m erd 
mag worden door geparkeerde auto's; weer 
een ander s te lt heel nadrukkelijk, dat de 
vrachtwagens uit de buurt moeten worden ge- 
weerd.
Samenvattend kunnen we stellen, dat de m ees- 
te  mensen, die het vragenform ulier hebben in - 
ven. De uitvoering van het totale plan zal zeer 
w aarschijnlijk niet in één keer kannen p laa ts

W aar mogelijk moet e r  speelgelegenheid ko- 
men en moet de buurt een fleurig aanzien 
gegeven worden.
Het aantal parkeerplaatsen  moet zoveel m o- 
gelijk hetzelfde blijven.
Vrachtwagens dienen, indien ze in de buurt 
moeten zijn, een zo kort mogelijke route 
te volgen.

90% is van mening dat de verkeersveiligheid 
door dit plan wordt bevorderd, m aar 10% 
denkt van niet.
Eenrichtingsverkeer blijkt een goede zaak:
100% is e r  voo^ 20 % antwoordt met ja  op 
de vraag of e r  eenrichtingsverkeer voor zo- 
wel auto's als voor fietsen  moet komen, 80% 
is tegen. Deze 80%ء is van mening, dat e r  a l- 
leen voor auto 's eenrichtingsverkeer moet 
komen.

Eind decem ber heeft de werkgroep verkeer 
een aantal affiches en form ulieren verspreid  
bij d iverse w inkeliers in de Hugo de Groot-، 
buurt. Hierop stond een verk eersc ircu la tie -  
plan voor de Hugo de Grootbuurt afgebeeld, 
zoals dat door de dienst stadsontwikkeling 
in sam enw erk؛ng met de werkgroep verkeer 
van het wijkcentrum is gemaakt. De inwo- 
ners van deze buurt konden via dit fo rm ulier 
hun mening over di t plan kenbaar maken.

Resultaten
De uitslag is als volgt:

Totaal hebben 154 mensen een vragenform u- 
،ie r ingeleverd. 90% heeft het plan in de 
wijkkrant gelezen. Zij zijn het eens m et de 
uitgangspunten van het circulatieplan.
De uitgangspunten zijn:
E r moet geen doorgaand verkeer door de 
buurt rijd en
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NU AL VERBETERINGEN
aan de

GEMEENTEWONINGEN
Reaktie op de klachten
Over de 'laa ts te  klacht, 'hoe kan m 'n 
 .acht kwijt, hadden de heren hun twijfels؛؛؛
Worden ze wel doorgegeven? Nou daar tw ij- 
felen wij helemaal niet aan en daarbij vin- 
den we dat het veel te onduidelijk is voor de 
hewoners hoe je dat dan wel moet doen. 
Dus allicht dat ' t  wel eens fout kan gaan. 
De ambtenaren waren in ieder geval wel 
bereid deze stapel klachten serieus te nemen: 
We begonnen met de 'tocht'; De am btenaren 
zeiden dat deze tocht door de bewoners zelf 
zal moeten worden verholpen. M aar de ge- 
meente is wel verplicht te zorgen dat de r a -  
men goed schuiven en sluiten, dus valt daar 
een hoop tocht mee op te lossen. Toegezegd 
werd dat de gemeente in alle huizen zal be- 
kijken wat de oorzaak van de tocht is en e r  
zeker wat aan zal doen als dat technisch 
mogelijk is.
Over het volgende punt, de sloten op de voor- 
deuren, is de gem eente niet zo opgewekt om - 
dat het uiteindelijk om een 'buitendeur' gaat 
en elke bewoner w eer zijn voordeur met 
eigen slot heeft. De dakgoot is geen p ro - 
bleem; die wordt zonder m eer nagekeken.

Lekkage
De lekkageklachten leverden een leuke d is-  
cussie op waarin de am btenaren voorbeelden 
gaven van 'nam aak lekkage '. Daarm ee bedoe- 
len ze dat leidingen soms verroesten  door 
dat e r  van buitenaf condensvorming optreedt. 
'Net als een koud flesje  pils dat je  in een 
w arm e kam er op tafel zet, dat beslaat toch 
ook ', m erkte de heer Boullaard verstandig 
op. Maar toch worden ju ist deze klachten 
zelfs binnen 24 uur verholpen als het m e- 
nens is , zo deelde ز،لر mee. De heren wa- 
ren trouwens wel bereid ekstra  'begrip  te 
tonen voor dit blok omdat ze zelf al in de 
statistieken gezien hadden dat het h ier om 
een groep bewoners gaat waarvan 130 van 
de 235 لميل؟ ،' zijn dan 65 jaar. M aar ze 
voegden e r  wel aan toe 'Mensen zijn al 
blij als e r  iemand is om een praatje. We 
zijn wel eens na een wild verhaal zojider 
enige repara tie  w eer vertrokken'. Best be- 
grijpelijk  van die bewoners.

Resultaat
Afzonderlijk zal nog bekeken w،>rden wat e r  
aan hulp door een maatschappelijk w erkster 
gedaan kan worden. Nu gaat het alleen om de 
direkte klarhten.
Na al deze uitleg en óók toezeggingen namen 
de gem eenteambtenaren het dikke klachten- 
boek mee om ze snel mogelijk aan het werk

'Aan het werk' betekent dat ze zo spoedig 
mogelijk ©ok رآظ ال  aan kunnen bellen om Uw 
klacht eindelijk eens SERIEUS te  nemen. 
Wij, als werkgroep, hopen dat we niet op- 
nieuw bijeen hoeven te  komen, m aar dat we 
na verloop het 71CHTBAAR wordt dat we 
gepraat hebben. Mocht u daar Uw vragen 
nog bij hebben na verloop  van tijd, kom dan 
langs op buurtuis De Reiger, want Nu Kan 
Het Nogl

werkgroep  Van Houweningen

MEDEDELINGEN
W^KRAAD:
Mensen die mee willen denken en mee w il- 
len werken aan allerle i akties en aktivitei- 
ten  in de wijk kunnen:
- elke ochtend van maandag tot en met v rij-  
dag inform atie krijgen  op het wijkcentrum
-  op maandag 10 februari op de w ijkraad-  
vergade؛-ing komen. Daar kunt u andere aktie-  
ve buurtbewoners ontmoeten of u opgeven 
voor een van de werkgroepen in de wijk. 
Dok deze vergadering  wordt gehouden in het 
wijkcentrum, van H allstraat 81, tel: 821133.

DANSGROEP 
WESTERKWflRTIER
Sinds enige tijd  organiseert de speeltuin- 
vereniging  W esterkw artier een program m a  
met kinderdansen. Dit program m a heeft enorm  
succes. Vandaar dat het bestuur besloten  heeft 
het program m a uit te  breiden  m et een kursus 
voor oudere paren  en wel op iedere  woensdag- 
avond van half acht tot elf uur. De deelname 
prijs  is laag gehouden, nam elijk  drie  gulden 
per  paar. ©ok alleenstaanden  zijn op deze 
avond van harte  welkoml De kursus wordt 
gegeven in het klubgebouw op het van Beu- 
n؛ngenplein. Het bestuur spoort iedereen  aan 
om te  komen, want het wordt enorm ه1  ال ا

GE M E E N T E  M AAKT WERK 
VAN DE KLACHTEN
Als u de vorige wijkkrant in de bus gehad 
hebt, heeft u ongetwijfeld het stukje gelezen  
'W erkgroep  Van Houweningen’ heeft beste  
wensen voor het nieuwe ja a r '. Daarin  staat 
geschreven  dat de werkgroep  samen  met 
twee am btenaren  van het Gem. Woningbe- 
drijf de m eest urgente  klachten over de ge- 
meentewoningen gaan behandelen. En dat zo 
sn e l  mogelijk: al voordat de toegezegde r e -  
novering in 1976 gaat beginnen.
Welnu op donderdag 16 januari kwam de 
w erkcom m issie  bijeen om een goed begin 
in het nieuwe ja a r  te  maken met de schone 
beloften. Niet alleen de heren  ,Zomer (^€١١١.
W oningbedrijf e n Boullard  (Technische dienst)
lieten  hun gezicht zien. ook de heer Hoek
s tra  van Huisvesting was van de partij.
Na de kenni smaking met de vertegenwoor- 
digers  van de werkgroep  werd samen  even 
opnieuw vastgesteld  wat de opdracht aan de 
werkkom m issie was:
'Binnen de mogelijkheden van het Gem. Wo- 
ningbedrijf blijvend zo snel mogelijk de u r-  
gente klachten op te  lossen.'
De renovatie van het blok zal al halverwege 
1975 door een werkgroep  bekeken worden. 
Vanzelf komt dan de vraag naar boven 'h e r -  
stellen  of vernieuwen', wij vinden dat be- 
woonbaarheid voorop moet staan  en dat heb- 
ben we ook gezegd, ©ok waren we nog steed؟ 
erg  nieuwsgierig  wat de ambtenaren  ons kon- 
den vertellen  over het aantal jaren  dat de 
gemeentewoningen zullen blijven bestaan. 'Nou, 
antwoordde de heer Hoekstra 'Bouw en Wo- 
ningtoezicht gaat m isschien  ook in deze buurt 
een funderingsonderzoek  houden (zijn  de pa- 
len nog wel goed waarop de huizen staan) 
en dan kan deze dienst vertellen  hoe lang 
het blok blijft staan  (15 t/m  jaar). We ص 
maakten de he^en duidelijk dat we eerder  
met ambtenaren  gepraat hadden en dat er  
toen toch wel beloften zijn gedaan. Ja m m e r-  
genoeg bleek toen dat e r  een hoop onduide- 
lijkheid bestond over de ooit gedane toezeg- 
gingen.

Aanbieding van de klachten
M aar met f r is s  e moed verder want we heb- 
ben de ambtenaren  ook een dik klachten- 
boek voorgeschoteld, dat door de werkgroep  
de afgelopen tijd  was samengesteld, ©mdat 
we al het gevaar v ree sd en , dat het gesprek  
kon verzanden in de brij van losse  klachten, 
hadden we nog een papier bovenop de v e r-  
zameling  gelegd waarin  de m eest urgente  en 
ook m eest genoemde klachten bij elkaar 
waren gezet. Aan de hand van dit papier 
gingen we de berg bespreken. De berg, sa -  
mengevat, ziet er  dan als volgt uit:
1. Tocht is  vijand num m er 1. Voor ju ist de

oudere bewoners betekent dit een aan- 
slag  op hun gezondheid. Kan de gem een- 
te  oplossingen bedenken voor dit pro-  
bleem  totdat er  nieuwe ramen  worden 

aangebracht?
2. De voordeursloten  moeten vervangen w or-

den door bijv. Lipssloten  zodat niet on- 
bekenden binnen kunnen komen.

3. Het is wellicht nuttig als de gemeente 
eens de dakgoten reinigt.

4. Erg  veel lekkageklachten, kan de T ech-  
nische Dienst dat niet zo sn e l mogelijk 

verhelpen?
5. Veel bewoners hebben de ervaring  dat hun

klachten die ze bij de gemeente opgeven 
niet zo serieus  genomen werden. 'Vooral 
vreemd  is  dat e r  helemaal niet gerea -  

geerd  wordt op een telefoontje'.
Kortom  deze feiten  spreken  voor zichzelf.

Leegstaande woningen
Weet u woningen in Uw omgeving die al 
langere  tijd  leegstaan? Geef dat dan even 
door aan de werkgroep  huurzaken van het 
wijkcentrum. Dit is  al de vierde keer  dat 
we deze oproep  doen. We hebben al enige 
tientallen  reakties  gehad. M aar hoe m eer  
adressen  we weten, des te  beter is  het. 
Wij gaan dan na waarom  die huizen leeg -  
staan  en zu؛len proberen  dat ze via de dienst، 
Herhuisvesting  weer toegewezen worden aan 
mensen die er  recht op hebben. l,eegstand  
is  im m ers een schande in een tijd  van wo- 
ningnoodl u kunt de huuradviesgroep  be-  
reiken  via het wijkcentrum. Van H allstraat 
81. tel: 82 11 33.

Huurverhoging 
-of niet
Ook dit ja a r  staat ons weer een huur ver-  
hoging te  wachten. M aar ook nu geldt w eer 
hetzelfde als bij de vorige huurverhogingen: 
alleen  als de woning in redelijke  staat v e r-  
keert is  men verplicht deze huurverhoging 
te  betalen.
Als ٧ vindt dat er  reden  tot klagen is , w ei- 
ger  dan een hogere huur te betalen.
Wanneer ٧ een huurkontrakt heeft van na 
1969 is het verstandig  om ee rs t advies te  
vragen op een van de huurspreekuren  in 
de buurt. TREK u NIETS AAN VAN DREI- 
GEMENTEN. u HEBT RECHT OP HUUR- 
BESCHERMING (Op grond van art. 18 van 
de Huurwet).
Uw huisbaas kan u nooit zo m aar op straa t  
zetten, wat h؛j ook beweert.
Wanneer kunt ٧ de huurverhoging weigeren:
1. bij slecht onderhoud van  de woning, zoals 
slecht schilderw erk  aan de buitengevels, slecht 
schilderw erk  en stucwerk  in het trappen-  
huis, slechte  vloeren, lekkage (bijv. van het 
dak), scheuren  in muren  en plafonds, klem - 
mende ramen  en deuren, slechte  veranda, 
slechte  electra-leidingen, verstopte  afvoer 
van w. c. en aanrecht.
Binnenschilderwerk  en deurknoppen e.d. val-  
len hier NIET onder.
2. Wanneer ٧ het achterstallig  onderhoud 
zelf hebt laten  verrichten.
Als ٧ met kwitanties en rekeningen kunt 
aantonen dat ٧ de onderhoudsgebreken  zelf 
hebt verholpen, zoals plafonds e.d. kunt ٧ de 
huurverhoging weigeren.
3. woongebreken
u kunt de huurverhoging weigeren  wanneer 
bijvoorbeeld  de w. c. op de buitengang of in de 
keuken uitkomt.
Op de huurspreekuren  kunt ٧ form ulieren  
krijgen  w aarm ee ٧ de huisbaas kunt laten 
weten dat ٧ huurverhoging weigert en w aar-  
om.
H uurspreekuur 'k ijkcentrum . Van H allstraat 
81: dinsdag 19.00-20.00 uur.
De volgende maand komen we hi^r uitge - 
breid  op terug  m et nog m eer  inform atie en 
spreekuurtijden.

DE£ESCHIEDENI$ 
VAN EEN SPEELPLAATS
We hopen dat de ouders hun kinderen  er  
op willen wijzen dat dat allem aal niet kan. 
De gemeente heeft al toegezegd papierbak- 
ken te  plaatsen. In het voorjaar komen er  
planten en heeste rs , zodat alles e.r nog leuker 
uit ziet.
Laten  we met z'n  allen  de boel netjes hou- 
den, want de buurt is toch al zo somber.

Wil Paulus
W erkgroep  , ,speelgelegenheid".

EXPERIMENT 
VUIL OPHALEN MISLUKT
Het ophalen van huisvuil drie  maal per week 
heeft niet aan de verwachtingen b ean tw o o ^  
Uit metingen van de Stadsreiniging  is geble- 
ken dat 's  maandags m aar  een zeer  kleine 
hoeveelheid huisvuil op straa t wordt gezet. 
Het experim ent, dat half november begon en 
half m aart eindigt, zal dan ook w aarschijn- 
lijk  niet worden voortgezet.
In plaats hiervan  overweegt de Gemeente 
vuilkontainers te  gaan plaatsen  in versch il-  
lende delen van de buurt. Bewoners die met 
de vuilnis van  het weekend geen weg weten, 
kunnen die dan in deze kontainers kwijt. In 
de volgende WIJKKRANT hierover nadere  in- 
lichtingen.
T e r  herinnering: het vuil ophalen van m aan- 
dag gebeurt alleen in het gebied dat begrensd  
wordt door de Haarlem m erweg, Nassaukade, 
Kattensloot, K ostverlorenvaar en Fannius 
Scholtenstraat.

VRIJE
TRAMBAAN
FREDERIK
HENDRIK-
STRAAT
Enkele maanden geleden kwam de gemeente 
met globale plannen voor een vrije  tram baan  
in de Frederik  H endrikstraat. Inmiddels heb- 
ben we m eer inform atie gekregen over de 
eventuele uitvoering, welke we ٧ nog v e r-  
schuldigd zijn te  melden:

De tram baan  komt op trottoirhoogte  te  lig -  
gen: Aan w eerszijden  komt een schuine band, 
zodat het oprijden  om bijvoorbeeld een ge- 
parkeerde  (vracht)auto  te  passeren , mogelijk 
blijft; de rijstrook  wordt 4,5 m eter, de p a r-  
keerstrook  4,5 m. en het tro tto ir  3 m. breed. 
De vrije  tram baan  wordt op 3 plaatsen  on- 
derbroken, namelijk: bij het Frederik  Hen 
drikplantsoen, het Hugo de Grootplein  en de 
Hugo de Grootkade.
De verkeerslichten  worden bediend door de 
tram bestuurder.

In de vorige wijkkrant werden een aantal v ra -  
gen gesteld  over mogelijke problemen bij de 
invoering  van een vrije  trambaan. N aast de-  
ze mogelijke problemen  wil de werkgroep  
verkeer  ook de mogelijke voordelen van een 
vrije  tram baan  onder uw aandacht brengen.

Een belangrijk  voordeel van de vrije  tra m -  
baan is , dat de F rederik  H endrikstraat het 
karak ter  van snelweg verliest, waardoor w el- 
licht het doorgaand verkeer  wordt geweerd.; 
Bovendien verhoogt een vrije  tram baan  de 

bij het oversteken  van voetgangers. 
Zo hebben bijvoorbeeld tellingen  van de ge-  
meente bij de Overtoom  aangetoond, dat er  
veel minder ongevallen (vooral met dodelij- 
ke afloop) zijn gebeurd; juist bij de voet- 
gangersl Het aantal auto 's  per dag is DAAR 
m et 20% teruggelopen  en het aantal tra m -  
passagiers  met 50% toegenomen.

De werkgroep  verkeer  wil de gemeente voor- 
stellen  gelijktijdig  bij het u'itvoeren van een 
vrije  tram baan, zo die mocht worden aange- 
legd, de parkeersituatie  te  herzien  (schuin 
in plaats van haaks), fietspadaanduidingen 
aan te brengen, en het aantal zebra 's  d ra s -  
tisch  uit te  breiden  (op elke hoekl).

Heeft ٧ suggesties, op- of aanmerkingen,

Wijkcentrum: 82 1133  
Fred  Mulder: 82 68 68 
F. Joachim  : 84 39 30

werkgroep  verkeer.

werkgroepen 
inonzewiiken
Hieronder vindt u een lijs t  van werkgroepen  
die aktief zijn in onze wijken. Heeft u in -  
te re sse  in een van deze groepen  of wilt ٧ 
inform atie, belt u gerust met de kontakt- 
persoon  of ga even langs.
Buurtgroep  Bejaardenwoningen/Voorzienin- 
gencentrum. Kontaktpersoon Piet Vink (Wijk- 
centrum).
W erkgroep  Kunst in de Wijk.
Wil van Ooyen, Willem  P assto o rsstraa t 51, 
tel. 729336.
W erkgroep  Verkeerszaken.
F red  Mulder, Van der  Hoopstraat 3' tel. 
896868.
W erkgroep  W ijkverbetering. Jos  Faas, Fan- 
nius S c h o lte ^ ra a t  77” en C hristijn  T ro o s -  
te r ,  De Wittenkade 105'" tel. 841044.
Huurdersvereniging  Staatslieden-  Frederik  
' p. Out, Van Beuningenplein 17'

W erkgroep  W esterpark, F red  B arella , H aar-  
lemmerweg  201'" tel. 826108.
Huiswerkklas Staatsliedenbuurt. Inlichtingen
Frans  F rederiks  p /a  De W ittebrug, De Wi؟ ~ 
ten straa t 27,.tel. 388417.
W erkgroep  F rederik  Hendrikplantsoen. O.F. 
D obber, G erard  Schaepstraat 1 tel. 827887. 
W erkgroep  Van Houweningenbuurt, Lam bert 
de Vos, Van Houweiningenstraat 67" tel.
829427.
Werkgroep Onderwijszaken  Paul Harding, ر. 
M. K em perstraat 24, tel. 16 39 60.
W erkgroep  Huurzaken, spreekuur iedere  dins-  
dagavond tussen  7 en 8 uur.



Bejadenwoningen en 
voorzieningen 

Centrum-DeWittenkade

K U N M  IR  ٥٤ W I J K ;

plannen voor
1975
E lders  in deze krant kunt ٧  u؛tvoer؛g lezen  
over de B©eken-akt؛e die begin deze maand 
in de Witte Brug wordt gehouden, ©ok de 
werkgrrep  Kunst inde  Wijkheeft aan deze ak- 
tie  meegewerkt.
Het was de e e rs te  aktiviteit van deze w erk-  
groep  in het nieuwe jaar. M aar het zal niet 
bij deze ene aktie blijven.
Zo zal e r  in de Paasweek  een tentoonstelling  
gehouden worden in de aula van de St. G re -  
goriusschool. De tentoonstelling  wordt ge-  
organiseerd  in samenwerking  met de stich -  
ting Beeldende Kunst. E r  zullen veel mooie 
schilderijen  te  zien zijn van nog levende kun- 
stenaars. Tekst en uitleg zal gegeven worden 
doo '  kunstenaars en andere mensen die w at 
van kunst afweten.
©e werkgroep  is ook bezig met het organi - 
se re n .van toneelstukken, zowel voor volwas- 
senen  als voor kinderen, ©aarover zult u  in 
de toekomst m eer horen.
"K unst in de Wijk" heeft zelfs zijn gedachte 
al laten  gaan over de aktiviteiten  in de zom er, 
©p het program m a staan  o.m. een uitvoering  
van onze m uziek-korpsen  (niet in de w este r-  
speeltuin  want die gaat n renovatie, m aar 
we vinden wel een andere plek) en s tra a t-  
feesten, ©ok wordt gedacht over een evene- 
ment in samenwerking  met de w inkeliers-  
vereniging, m aar dat is nog een beetje vaag. 
Wel is de medewerking verzekerd  van het 
,Zom er Straat Theater.
©e werkgroep  heeft grote  behoefte aan kon- 
takt met verenigingen  en organisaties  uit de 
wijken. We werken im m ers  veel liever met 
"e igen  m ensen", mensen uit de buurt dus, 
dan met mensen  van buiten.
©ok van buurthuizen, van scholen of gewoon 
van buurtbewoners wil de werkgroep  eens wat 
m eer  horen. Samen kunnen we het leven van 
veel mensen  wat opfleuren. Daar is subsidie  
voor nodig, m aar  ook mensen  met idee؛ ». 
Deponeer ze in de brievenbus van het w ijk- 
centrum, van H allstraat 81. Bedankt.

W erkgroep  Kunst in de w ^

zieningencentrum zijn nog niet zo
ver gevorderd م  de wo^ngen. Dat 
komt omdat vele instanties hier- 
bij een woordje meespreken. De 
definitieve indeling zal in de loop 
van de ^aand februari gereed ko- 
men. ٧٠٠٢ die tijd zal er nog een 
boel werk gedaan moeten worden. 
De werkgroep van het wijkcentrum 
is hier hard mee bezig.

Beslissing gemeenteraad 3.
In december is het programma van 
eisen met een begeleidende brief 
naar de Gemeenteraad gestuurd. 
Helaas is deze brief nog niet be- 
handeld. D؛t komt, omdat Publie- 
ke Werken met alle geweld toch 
een parkeergarage onder de wo- 
ningen wil bouwen. Wij zijn daar 
op tegen. Zo'n garage veroorzaakt 
overlast voor de bewoners van 
de bejaardenwoningen en ver- 
traagt de bouw aanzienlijk. De 
deelnemers aan de gespreksgroe- 
pen hebben zich duidelijk uitge- 
sproken tegen parkeervoorzienin- 
gen. We hopen, dat de Gemeente- 
raad naar deze uitsprake n zal 
willen luisteren.

De ٠٠٢٠٠٠ paal
Veel mensen vragen ons: Wanneer 
wordt nu de eerste paal geslagen? 
Dit kunnen we nog niet met zeker- 
heid zeggen. Het hangt in hoofd- 
zaak af van de tijd, welke de over- 
heid nodig heeft om alle goedkeu- 
ringen te verlenen. Naar ons idee 
zou dit aan het eind van de zo- 
mer moeten kunnen.
We hopen, dat alle Gemeente- en 
Rijksinstanties zullen meewerken 
om dit mogelijk te maken.

de proefwoning zijn: een grotere 
berging, een deur tussen de keuken
en het balkon, grotere muurvlakken
in de woonkamer en het verplaat- 
sen van de wasmachine van de bad- 
cel naar de berging. Bovendien is 
het balkon nu iets voor de gevel 
uitgebouwd, zodat een beter uit- 
zicht naar de straat verkregen 
wordt, u ziet , dat de architekt 
keurig aan Uw wensen voldaan 
heeft.

Hoe ٠١٠٠ ٠٠٠٠٠  met 
het voorzieningencentrum?
D e voorbereidingen van het voor-

In de Wijkkrant van december heeft 
een verslag gestaan over de proef- 
woning in de synagoge aan he^onas 
Daniel Meijerplein. 
hoe is nu de stand van zaken? 
We kunnen begrijpen, dat veel men- 
sen hier erg nieuwsgierig naar 
zijn. Gelukkig kunnen we u ver- 
tellen, dat de voorbereidingen 
voorspoedig verlopen.
Alle opmerkingen, welke door de 
bezoekers van de proefwoning 
zijn gemaakt, zijn verzameld. De 
architekt heeft vervolgens een 
nieuwe tekening gemaakt, waar- 
van u bijgaand een schetafgebeeld  
ziet. De grootste verschillen met

GROTE TEKEN- EN ELEDRWEIKTRUD
Vergeet niet op de achterkant van 'je  teke-  
؟ ing JE  NAAM, JE  ADRES, JE  LEECT1J□ 
en DE KLAS WAARIN JE  ZIT  te  verm elden. 
Veel succes en tot ziens, tijdens de boeken- 
aktie, op de WITTE BRUG.

E r  zijn  drie  leeftijdsgroepen: kinderen  van 
de kleuterschool, kinderen  van de ee rste  
drie  klassen  van de lagere  school en kin- 
deren  uit de 4e, 5e en 6e klas van de la -  
gere  school.

Die gaat in de loop van de middag alle  te -  ا 
keningen beoordelen. ROND VIER UUR WORDT ر 
DE UITSLAG BEKEND GEMAAKT EN KR1J- 
GEN DE KINDEREN MET DE M©©ISTE 
TEKENING EEN PRACHTIG BOEK ALS PRIJS. ا

-  Alle deelnemers krijgen een 
leuke ¥« »؛ ٢٢٠٠٠؟

-  Hoofdprijs: 
mooie kinderboeken

Binnenkort komt e r  in de wijk een echte 
bibliotheek. M isschien  heb je  dat al gehoord  
van je  m eester  of juffrouw  in de klas. An- 
ders  zal dat in de komende twee Weken vast 
nog wel gebeuren. Want we gaan e r  een gro^t 
feest van maken. Alle scholen  in de wijk 
doen e r  aan mee. En in het buurthuis de 
W itte Brug worden ook allerle i aktiviteiten  
georganiseerd.
©ok de WIJKKRANT doet aan dit boeken- 
feest mee. ©p deze pagina zie je  een prach -  
tige  tekening staan, ©ie is  gemaakt door Mw. 
Klunder, van de kleuterschool de Zangleis- 
te r. Mooi, hè. Alleen jam m er, dat e r  geen 
kleurtjes  op zitten. Dat kon niet, want dat 
kost te  veel geld. Daarom  vragen  we aan 
alle  kinderen  in de buurt om zelf deze te -  
kening in te  kleuren. Met wasco, met k leu r-  
potlood of met viltstift. Dat maakt ons niet 
uit, als het m aar  mooi wordt. J e  ziet, dat 
e r  op de tekening nog een heleboel ruim te  
over is. Je  mag rustig  die ruim te  zelf op- 
vullen met eigen tekeningen. En pas daarna 
gaan kleuren. En als je  heel goed kan teke-  
nen hebben we nog een derde  mogelijkheid 
voor je. Maak dan helem aal je  eigen teke-  
ning, m aar  wel natuurlijk  met het zelfde 
onderwerp: KINDEREN EN B©EKEN.
Dus je  hebt drie  mogelijkheden:
-  deze tekening zo mooi mogelijk inkleuren
-  deze tekening aanvullen met eigen tekenin- 

gen en daarna  inkleuren
-  een hele nieuwe tekening maken m et h e t” 

zelfde onderwerp: KINDEREN EN B©EKEN.
Als je  dat gedaan hebt, moet je  de tekening 
inleveren  bij de Witte Brug in de W ittenstraat 
27. J e  kan dat het beste  doen op woensdag- 
middag  5 feb ruari, zaterdagmiddag  8 febr. 
of woensdag middag 12 februari. Je  krijg t ر  
dan een leuke verrassing  en je  kunt zelf 
meteen  meedoen met de aktiviteiten  die op 
die middag gehouden worden. Alle tekeningen 
worden in de W itte Brug tentoon gesteld. 
Dus hoe ee rd er  je  hem  inlevert, hoe langer 
de bezoekers van de boekenaktie ervan  kun- 
nen genieten.
©p woensdag 12 februari wordt e r  uit de 
aanwezige kinderen  een jury  sa m e n g e s te ^


